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Tämä  
on LSJH

LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO OY (LSJH) organisoi 17 

omistajakuntansa asukkaille kaikki kunnan järjestämis-

vastuulla olevat jätehuoltopalvelut. Niissä kunnissa, joissa 

on kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jää 

jäteastioiden tyhjennyksen tilaaminen asukkaan huoleksi. 

Kaikissa muissa kunnissa palveluun sisältyy säännöllisesti 

kilpailuttamamme astiatyhjennykset.

LSJH:n osakaskuntia ovat Aura, Kaarina, Kemiönsaari, 

Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, 

Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Tur-

ku. Toimialueella asuu noin 415 000 asukasta. Vapaa-ajan 
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asuntoja alueella on noin 35 000.

LSJH järjestää seudun asukkaille, julkisille toimijoille 

ja muille kunnan jätehuoltovastuulla oleville jätteiden ke-

räys- ja vastaanottopalvelut sekä jätteiden hyötykäytön ja 

muun käsittelyn. Keskeinen osa toimintaamme on jäteneu-

vonta. Tarjoamme myös lakisääteiset kunnan toissijaisella 

vastuulla olevat jätehuoltopalvelut elinkeinoelämälle, 

mikäli yritys ei muutoin saa niitä kohtuullisin ehdoin.

Hoidamme omistajakuntiemme lakisääteiset jätehuol-

lon palvelutehtävät osakassopimuksen, jätelainsäädän-

nön sekä muiden määräysten ja sopimusten mukaisesti. 

Toimintamme perustana on jätehuoltopoliittinen ohjelma, 

joka on laadittu koko yhtiön toiminta-alueelle. Kunnat eivät 

rahoita yhtiön toimintaa verovaroin, vaan jätehuoltopalve-

lut rahoitetaan pääasiassa jätehuoltolautakunnan päättä-

mien taksojen mukaisilla maksuilla.

LSJH:lla on tytäryhtiö Kiertomaa Oy, jonka toiminta kes-

kittyy maa- ja kiviainesten uusiokäyttöön, www.kiertomaa.

fi, sekä osakkuusyhtiö Ekopartnerit, joka tarjoaa monipuo-

lisia jäte- ja ympäristöhuollon palveluita yrityksille, www.

ekopartnerit.fi. Joulukuussa 2017 Lounais-Suomen Jäte-

huolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy perustivat energiayhtiö 

Lounavoima Oy:n, joka rakentaa jätepolttoaineita käyttävän 

ekovoimalaitoksen Salon Korvenmäkeen. �

Tämä on 
LSJH

https://kiertomaa.fi/
https://kiertomaa.fi/
https://www.ekopartnerit.fi/
https://www.ekopartnerit.fi/
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TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Yhteistyöllä kohti pienempää kuormaa

Tämä on 
LSJH

LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLTO (LSJH) teetti vuoden 2017 

loppupuolella kyselytutkimuksen. Toimialueen asukkail-

ta kysyttiin mielipiteitä alueellisesta jätehuollosta sekä 

pyydettiin nimeämään lajitteluintoa vähentäviä asioita. 

Oli ilahduttavaa, että suurimman osan mielestä sellaisia 

ei ollut lainkaan, vaan jätteitä lajitellaan jopa entistä 

enemmän. Intoa lisäävät tieto ja parantuneet keräysmah-

dollisuudet. Vastausten perusteella asukkaat ovat keski-

määräistä tyytyväisempiä jätehuollon asiakaspalveluun ja 

tiedon saatavuuteen kuin vertailualueilla.

LSJH on kuntien ja näin myös kuntalaisten omis-

tama jäteyhtiö. Kyselyn mukaan olemme onnistuneet 

perustehtävässämme – olemme asukkaiden apuna arjen 

jäteasioissa. Tämä on meille ykkösprioriteetti. Jätehuolto 

on asukkaiden terveyteen ja elinympäristöön vaikuttava 

välttämätön peruspalvelu. Palvelemme asukkaita mahdol-

lisimman monin tavoin niin puhelimitse, sähköisesti kuin 

kasvokkainkin esimerkiksi jätekeskuksissa ja lajitteluase-

milla sekä tapahtumissa. Apua lajitteluun, kierrätykseen 

ja jätehuoltoon saa myös jäteoppaista ja asukaslehdestä. 

Laadukkaat palvelut katetaan jätehuollon perusmaksulla, 

joka otettiin LSJH:n omistajakuntien jätehuoltoviranomai-

sen päätöksestä käyttöön viime vuonna koko toimialueella.

LSJH hyödyntää seudulla syntyvät ja kuntien vastuulla 

olevat jätteet kustannustehokkaasti. Energiahyödyntä-

minen on korvannut kaatopaikkasijoittamisen, mutta 

lounaisessa Suomessa kierrätyskelvottomia jätteitä ei ole 

enää vuosiin voitu hyödyntää lähellä niiden syntypaikkaa. 

Nyt alueellinen energiaratkaisu on saatu vauhtiin ja suun-

nitelmat Salon Korvenmäkeen rakennettavasta ekovoima-

laitoksesta julkistettiin elokuussa 2017. LSJH:n omistaja-

kunnat ovat puoltaneet hanketta, ja laitoksen toteuttava 

energiayhtiö Lounavoima Oy perustettiin joulukuussa. 

Ekovoimalaitoksella on keskeinen rooli alueellisessa kier-

totalousratkaisussa, jossa kotitalouksien jätteet muutetaan 

lähienergiaksi, eikä niillä enää lämmitetä ruotsalais- ja vi-

rolaiskoteja. Tavoitteena on saada ekovoimalaitos käyttöön 

vuoden 2021 alusta.

Etsimme LSJH:ssa jatkuvasti uusia ja parempia keinoja 

jätemateriaalien uudelleenkäyttöön ja kierrättämiseen. 

Vastaanotamme jo yli 30 jätejaetta, joista suurin osa 

saadaan kierrätettyä. Olemme kahden vuoden ajan erillis-

keränneet poistotekstiiliä ja etsineet sille hyödyntämista-

poja. Viime vuonna kerätystä tekstiilistä kierrätettiin noin 

kolmannes. Telaketju-verkosto jatkaa aktiivisesti keräys-

tekstiilien hyödyntämiseen liittyvää työtä. Kehitämme hyviä 

käytäntöjä myös yhdessä kansainvälisten kumppaniemme 

kanssa. Kehitystyön tavoitteena on mahdollistaa tulevai-

suudessa kotien poistotekstiilien kierrätys ja uudelleen-

käyttö sekä uudenlaisen teollisuuden alan syntyminen 

Suomeen.

Kaatopaikoille saa EU:ssa sijoittaa vuonna 2035 kor-

keintaan 10 prosenttia syntyvästä yhdyskuntajätteestä. 

LSJH:ssa tavoite on saavutettu reilusti etuajassa. Entisis-

tä kaatopaikoista on muovautunut jätekeskuksia, jotka 

kehittyvät edelleen kiertotalouskeskuksiksi. Niissä verkos-

totoiminnan merkitys korostuu, koska kiertotalous raken-

tuu teollisissa symbiooseissa – kunnallisten ja yksityisten 



LSJH:N VUOSIKATSAUS 2017 5

Tämä on 
LSJH

toimijoiden yhteistyönä.

Kiertotalouden arvoketjuja kehittävä Topinpuisto on 

konkreettinen esimerkki kiertotalouden edistämisestä 

yhteistyössä Lounais-Suomessa. Verkosto mahdollistaa 

kiertotalouteen pohjautuvan liiketoiminnan kehittämisen 

ja juurtumisen osaksi koko lounaista Suomea. Topinpuisto 

myös konkretisoi alueellista ilmasto- ja hiilineutraaliustyö-

tä. LSJH on ottanut Topinpuiston kehittämisessä vetu-

riyrityksen roolin tiiviissä yhteistyössä Turun ammattikor-

keakoulun kanssa. Viime vuonna Topinpuistoa kehitettiin 

EU-rahoitteisen 6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskuk-

set -hankkeen tuella osana kansallista Circhubs-yhteisöä.

Lajittelu on laadukkaan kierrätyksen lähtökohta, muttei 

takaa sitä yksinään. Kierrätysmateriaaleille tarvitaan ky-

syntää ja arvostusta. Tulokseen pääseminen vaatii yrityksiä 

sekä kierrätystuotteista ja kiertotaloudesta kiinnostunutta 

teollisuutta. Jätehuollon ketjun tulee olla turvallisesti 

kunnossa alusta loppuun, lajittelusta aina hyödyntämiseen 

ja haitta-aineiden hallintaan. Lajittelu, jätteiden tehokas 

hyödyntäminen ja kiertotalouden kehittäminen ovatkin 

tärkeä osa LSJH:n toimintaa myös tulevina vuosina. �
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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLLON (LSJH) toiminta on vuo-

rovaikutteista sekä yhtiön sisällä että sidosryhmien kanssa. 

Avoimuus ja läpinäkyvyys toteutuvat läpi koko organisaa-

tion - tiedonkulussa, kokouskäytännöissä, päätoimintojen 

yhteistyössä ja osallistumisessa. Jokainen tietää roolinsa 

ja vastuunsa, ja jokainen on tärkeä. Yhdessä olemme LSJH.

Tavoitteellista toimintaamme ohjaavat ja rytmittävät 

yhtiön vuosikello, toimintasuunnitelmat, ohjeistukset sekä 

kokouskäytännöt. Omistajakunnat ohjaavat toimintaa 

edustajiensa kautta. Yhtiökokous vahvistaa tilinpäätöksen 

ja valitsee hallituksen jäsenet. Hallitus vastaa yhtiön stra-

tegisesta suunnittelusta.

Hallituksen jäsenet vuonna 2017: Olli A. Manni (pj.), 

Jaakko Halkilahti (vpj.), Marjatta Hyttinen, Tuija Ollikkala, 

Jarmo Rosama, Timo Ilola, Piia Elo, Jonni Moislahti, Antero 

Jaskari, Jarmo Järviö ja Jörgen Hermansson. �

Vuorovaikutteinen organisaatio

Tämä on 
LSJH
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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLLOSSA (LSJH) kehitys lähtee 

halusta tehdä asioita paremmin. Olemme ylpeitä ammatti-

taidostamme. Haluamme olla mukana kehittämässä uutta 

sekä jakamassa tietoa ja kokemuksia muille.

Meillä on laaja yhteistyöverkosto, ja koordinoimme 

useita kehittämishankkeita. Tuomme eri toimijoita yhteen, 

sillä uskomme, että yhteistyöllä saadaan aikaan uusia 

ideoita ja luodaan innovatiivisia ratkaisuja. Kehitystyöllä 

rakennetaan tulevaisuuden peruspalveluja.

Olemme myös merkittävä alueellinen työllistäjä, koska 

suurin osa järjestämistämme palveluista ostetaan aliura-

koitsijoilta kilpailuttamalla.

LSJH:n vastuulla on jätehuollon palvelujen toteut-

taminen. Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta vastaa 

puolestaan jätehuollon viranomaistehtävistä. Kummallakin 

on selkeästi erilliset tehtävät, mutta päämäärä on sama.

Arvostamme hyvää yhteistyötä kaikkien yhteistyökump-

paneiden ja muiden sidosryhmien kanssa. �

Monipuolinen yhteistyökumppani

Tämä on 
LSJH
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Tämä on 
LSJH

LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLLON (LSJH) johtamisjärjes-

telmä perustuu laatu- (SFS 9001:2015), ympäristö- (SFS 

14001:2015) sekä työterveys- ja turvallisuusstandardeihin 

(OHSAS 18001:2007). Niiden mukaisesti sitoudumme 

toimintamme jatkuvaan parantamiseen.

Sertifikaatit kattavat kaikki yhtiön liiketoiminta-alueet 

- jätteen vastaanoton ja käsittelemisen, jätteiden keräyk-

sen ja kuljetuksen, jäteneuvonnan - sekä niihin liittyvät, 

tukiprosesseina toimivat sisäiset palvelut.

Yhtiön hallitus päättää strategisista päämääristä ja ta-

voitteista. Näiden pohjalta päätoiminnot laativat vuosittain 

toimintasuunnitelmat, jotka toteuttavat asetettuja tavoit-

teita. Pääprosessimme (jätteen vastaanotto ja käsittely, 

jätteiden kuljetus ja keräily sekä jäteneuvonta) tuottavat 

suoraan palveluja asiakkaille. Muiden toimintojemme teh-

tävänä on tuottaa sisäisiä palveluja ja tukea näin osaltaan 

asiakkaille tuotettavia palveluja.

Toimintaa katselmoidaan useissa eri tilanteissa läpi 

vuoden. Riskit ja mahdollisuudet kartoitetaan ja arvioidaan 

suunnitteluvaiheessa, ja niitä seurataan toteutumisvai-

heessa. Yhtiöllä on sähköinen palautejärjestelmä, joka 

osaltaan auttaa kehittämään toimintaa entistä palvelevam-

maksi sekä yhtiön työntekijöille että asiakkaille.

Inspecta Oy toimii johtamisjärjestelmän ulkoisena 

arvioijana ja arvioi toimintaamme vuosittain.  Jatkuvan 

parantamisen periaatteen mukaisesti LSJH arvioi oman 

toimintansa tasoa säännöllisesti sisäisillä arvioinneilla. �

Sertifioitu johtaminen



Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) järjestää 
seudun asukkaille, julkisille toimijoille ja muille 
kunnan jätehuoltovastuulla oleville jätteiden 
keräys- ja vastaanottopalvelut sekä jätteiden 
hyötykäytön ja muun käsittelyn. Keskeinen osa 
toimintaa on jäteneuvonta. LSJH tarjoaa myös 
lakisääteiset kunnan toissijaisella vastuulla olevat 
jätehuoltopalvelut elinkeinoelämälle, mikäli yritys 
ei muutoin saa niitä kohtuullisin ehdoin.

Palvelut
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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLLON (LSJH) asiakaspalvelu-

henkilöstö kohtaa asiakkaita kasvokkain, puhelimitse tai 

sähköpostitse 14 omassa palvelupisteessä: neljässä jäte-

keskuksessa, kahdeksalla lajitteluasemalla sekä Turun ja 

Salon toimistoissa. Lisäksi tarjoamme palveluja yhteistyö-

kumppaneiden ylläpitämissä toiminnoissa, kuten neljässä 

kierrätyskeskuksessa ja apteekeissa sekä urakoitetuissa 

kiertävissä keräyksissä, Yrjö- ja Siira-autoissa sekä saaris-

ton laivakeräyksissä. Kunnan järjestämän jätteenkuljetuk-

sen alueella jäteastioiden tyhjennyksiä hoitavat noin 30 

jätekuljettajaa, jotka ovat LSJH:n kilpailuttamien kulje-

tusliikkeiden palveluksessa. Ympäristöneuvojat opastavat 

lisäksi seudun asukkaita lukuisissa jäteneuvontatilaisuuk-

sissa.

ASIAKASPALVELUA PUHELIMITSE,  
SÄHKÖISESTI JA KASVOKKAIN

LSJH:n asiakaspalveluun voi ottaa yhteyttä puheli-

mella, sähköpostilla sekä yhtiön kotisivujen sähköisten 

lomakkeiden avulla. Palvelemme kasvokkain Turun ja Salon 

toimistolla sekä erilaisissa tapahtumissa ja tempauksissa.

Asiakaspalvelunumerossamme vastattiin yli 16 000 

puheluun suomen, ruotsin ja englannin kielellä. Puhelu-

jen jonotusaika oli erittäin lyhyt, keskimäärin alle puoli 

minuuttia.   

Asiakaspalvelun sähköposteja ja sähköisiä lomakkeita 

vastaanotettiin noin 9000 kappaletta. Sähköisten yh-

teydenottojen määrä on ollut kasvussa, ja alkuvuodesta 

aloitimmekin sähköisen asioinnin kehittämishankkeen. 

Hankkeen myötä otamme käyttöön uusia sähköisiä palvelu-

ja ja tehostamme asiakaspyyntöjen käsittelyä entisestään.

Vuonna 2017 asiakaspalvelun tavoitettavuutta lisättiin 

myös kunnissa: palveluneuvojamme päivystivät erik-

seen ilmoitettuina aikoina kunnantaloissa, kirjastoissa, 

kauppakeskuksissa ja tapahtumissa yhteensä 21 kertaa. 

Palveluneuvojien kautta oli mahdollista esimerkiksi 

tehdä muutoksia kiinteistön jätehuoltoon, tarkistaa oman 

jäteastian tyhjennysaikatauluja ja saada vastauksia mitä 

moninaisempiin jätehuoltokysymyksiin. Tätä uutta palvelu-

muotoa hyödynsi yli 800 asiakasta.

OPASTUSTA JA APUA LAJITTELUASEMILLA  
JA JÄTEKESKUKSISSA
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n jätekeskuksissa ja lajit-

teluasemilla tarjoamme asiakkaille monipuolista jäteneu-

vontaa muun muassa jätteiden lajittelussa ja käsittelyssä. 

Jäteasemanhoitajamme auttavat myös konkreettisesti 

jätekuormien purussa ja lajittelussa.

Jätteen vastaanoton ammattitaitoinen henkilökuntam-

me on saanut runsaasti positiivista palautetta asemien 

asiakkailta:

”Toivon, että tätä kautta voin välittää suuret kiitok-

set Topinojan jätekeskuksen henkilökunnalle ja kaikille 

asianomaisille, jotka ovat vastuussa siitä, että asiointi 

siellä on mahdottoman mukavaa ja toimivaa! On ilo käydä 

visiitillä siellä!”

”Siira ja Yrjö Röölässä. Oli tosi hyvin järjestetty tapahtu-

ma. Kaikki sujui kuin Strömsössä. Oli paljon romun tuojia, 

silti omatkin roinat löysi nopeasti paikkansa. Hyvä Lou-

nais-Suomen Jätehuolto.”

Asiakaspalvelu

Palvelut
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Vuonna 2017 jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla oli 

noin 245 000 asiakastapahtumaa. Määrä kasvoi edellisvuo-

desta noin 7 %.

PALAUTTEET OHJAAVAT TOIMINTAA
Toimintamme kehittämiseksi on luotu kattava palautejär-

jestelmä. Eniten palautteita, 10 587 kappaletta, saimme 

jäte- ja loka-autojen kuljettajilta. Palautteista merkittävin 

osa koski tyhjiä jäteastioita. Kuljettajapalautejärjestelmän 

ansiosta kiinteistöjen jätehuollon mahdollisiin ongelmati-

lanteisiin voitiin puuttua ajoissa, ja useassa tapauksessa 

kiinteistönomistajat saivat tästä myös kustannussäästöjä.

Asiakaspalautteita saimme eniten jätetyhjennyksiin ja 

LSJH:n aluekeräys- ja kierrätyspisteisiin liittyen. Muut asia-

kaspalautteet koskivat hinnoittelua tai laskutusta, asiakas-

palvelua ja muita sekalaisia asioita.

Kesällä 2017 aloitti toimintansa LSJH:n asukaspaneeli, 

jonka jäsenet ovat sitoutuneet kokeilemaan ja arvioimaan 

yhtiön eri palveluja ja toimintamuotoja. Asukaspaneeliin 

kuului vuoden lopulla 77 jäsentä 13 eri kunnasta. Panelis-

tit arvioivat LSJH:n esittelyosastoa kesämarkkinoilla, osal-

listuivat asiakastyytyväisyystutkimukseen ja tutustuivat 

ensimmäisten joukossa uuteen Vierailukeskus Kahmariin. 

LAADUKASTA PALVELUA
Seuraamme asiakaspalvelumme laatua moninaisin kei-

noin. Laajempia asiakastyytyväisyystutkimuksia tehdään 

kahden vuoden välein. Ensimmäinen koko LSJH:n toimi-

aluetta koskeva asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin 

loppuvuodesta 2017. Innolink Researchin LSJH:lle to-

teuttamassa tutkimuksessa kysyttiin muun muassa, mikä 

vähentäisi asukkaiden halukkuutta lajitella. Moni ilmoitti 

syyksi pitkän matkan keräyspaikkoihin sekä kuljettamisen 

vaikeuden. Tavallisin vastaus kuitenkin oli, että halukkuut-

ta vähentäviä asioita ei ole lainkaan, vaan jätteitä lajitel-

laan jopa entistä innokkaammin. Lajitteluintoa kasvatta-

viksi asioiksi vastaajat nimesivät erityisesti lisääntyneen 

tiedon, kasvaneen tietoisuuden ympäristövaikutuksista 

sekä parantuneet keräysmahdollisuudet.

Muovipakkauksia ja tekstiilejä lajiteltaisiin mielellään 

enemmän, jos keräyspaikka löytyisi lähempää. Kodin 

ahtaiden tilojen koetaan vaikeuttavan kerrostaloasukkai-

den lajittelua. Muutamat kertoivat kokevansa lajittelun 

vaivalloiseksi. Syiksi nimettiin erikseen maitopurkkien ja 

muovipakkausten puhdistaminen. Pari vastaajista tunnusti 

syyksi laiskuuden. Avoimissa kehitysideoissa esiin nousee 

vastaajien harmi pakkausjätteiden keräyspaikkojen vähe-

nemisestä keräysvastuun siirryttyä tuottajille. Negatiivise-

na koetaan myös joissakin jätepisteissä ilmennyt epäsiis-

teys tai liian pitkät tyhjennysvälit. Kiitoksia sateli sujuvista 

jäteastiatyhjennyksistä, kierrätyksen kehittämisestä sekä 

LSJH:n hyvästä ja ystävällisestä asiakaspalvelusta. Suuri 

osa on sitä mieltä, ettei kehitettävää ole, vaan jätehuolto 

toimii hyvin. Seudun asukkaat ovatkin keskimäärin tyyty-

väisempiä jätehuollon asiakaspalveluun ja tiedon saata-

vuuteen kuin vertailualueilla.

Yli puolet kyselyyn vastaajista saa mielestään nykyisin 

riittävästi jätehuoltoon liittyvää tietoa. Moni toivoo sitä kui-

tenkin vielä lisää. Selkeässä vähemmistössä ovat ne, jotka 

eivät ole jätehuoltoon liittyvästä tiedosta lainkaan kiinnos-

tuneita. Eniten halutaan kuulla lisää lajitteluasemien pal-

veluista ja vaarallisista jätteistä. Tärkeimpinä tiedonsaanti-

kanavina pidetään LSJH:n nettisivuja ja koteihin jaettavaa 

Huomiselle-asukaslehteä. Myös sanoma- ja aikakauslehtiä 

pidetään hyvänä kanavana. Sosiaalinen media sen sijaan ei 

nouse kyselyssä kovin merkittäväksi tiedonlähteeksi.

LSJH keräsi kyselytutkimuksen avulla tietoa palve-

luidensa kehittämisen tueksi. Kyselytutkimukseen vas-

tasi sähköisesti tai puhelinhaastattelulla 1347 asukasta 

kaikista seudun 17 kunnasta. Näkemyksiä saatiin mukaan 

monipuolisesti eri ikäryhmistä ja asumismuodoista. �

Palvelut
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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLLON (LSJH) ympäristöneu-

vonta kannustaa asukkaita ja julkisen puolen työntekijöitä 

kestävään kuluttamiseen ja tehokkaaseen jätteiden syn-

typaikkalajitteluun. Osallistumme tapahtumiin ja tilai-

suuksiin eri puolilla toimialuettamme. Vierailemme myös 

kouluissa, joissa järjestämme ympäristökasvatustunteja 

eri-ikäisille oppilaille. Eri toimipisteet ja jätehuollon salat 

tulevat tutuiksi asukkaille, kun otamme vastaan vierailevia 

ryhmiä niin tänä vuonna avattuun Vierailukeskus Kahma-

riin kuin jätekeskuksiin ja lajitteluasemillekin.

Vuoden 2017 aikana osallistuimme yhteensä 41 yleisö-

tapahtumaan, kuten kolmille messuille sekä kymmenille 

kesämarkkinoille. Yleisötapahtumissa nostimme esille 

muun muassa asemiemme palvelut, biojätteen lajittelun 

sekä materiaalien muuntumisen jätteistä uusiksi tuotteik-

si. Asukastilaisuuksissa suosituin aihe oli tänäkin vuonna 

lajittelu sekä jätehuollon käytännöt. Vuonna 2017 hyväksy-

tyt uudet jätehuoltomääräykset toivat mukanaan laajentu-

neen biojätteiden sekä muovipakkausten erilliskeräysvel-

voitteen, minkä vuoksi kyseisten jätteiden oikeaoppinen 

lajittelu oli suosittu keskustelunaihe asukastilaisuuksissa. 

Työpaikkakoulutuksissa neuvonta painottui työpaikan 

toimivaan jätehuoltoon.

LSJH:n ympäristöneuvonta tukee vahvasti koulujen 

ympäristökasvatustyötä tarjoamalla toimialueen koulujen, 

kerhojen ja varhaiskasvatuksen tueksi laajan valikoiman 

erilaisia maksuttomia oppituntisisältöjä ja opetusmateri-

aaleja. Haluamme tavoittaa kaikki toimialueemme lapset 

vähintään kaksi kertaa peruskoulun aikana. Vierailemme 

alakoulujen 3.–4. luokissa ja pohdimme yhdessä lasten 

kanssa kestäviä kulutusvalintoja syntymäpäiväkutsujen 

merkeissä. Yläkoulujen 8.-luokkalaiset pääsevät vuoros-

taan jätehuollon kiertoajelulle, jossa heidät noudetaan 

koululta tutustumaan jätehuollon eri osa-alueisiin: 

kierrätyskeskukseen, jätekeskukseen sekä luonnonvarojen 

kulutusta ja lajitteluosaamista käsittelevään toiminnalli-

seen näyttelyyn. Reilu kolmannes neuvonnan vuoden 2017 

aikana tavoittamista ihmisistä tavoitettiin kiertoajeluiden 

ja synttärikutsujen kautta.

Vuonna 2017 neuvojamme tapasivat kasvokkain noin 

16 000 henkilöä. Heistä hieman yli puolet (52 %) oli lapsia 

ja nuoria. Pääosa neuvonnasta tehtiin omana työnä. Tämän 

lisäksi ostimme neuvontatunteja Liedon Kisällikellarilta 

sekä freelancerina toimivalta Anu Syrjäseltä. Neuvonnan 

yhteistyökumppaneita olivat myös muun muassa Turun 

AMK, Turun Ekotukitoiminta, Yrityskylä, Pidä Saaristo Siis-

tinä ry, Valonia, Paraisten varhaiskasvatus sekä Saariston 

biosfäärialue (Kalakamut-konsepti).

Suomen Kiertovoima ry KIVO:n (ent. Jätelaitosyhdistys) 

Neuvonta- ja viestintäpäivät järjestettiin Turussa 1.–2. 

marraskuuta. LSJH sai kunnian toimia tilaisuuden emäntä-

nä sekä osallistua ohjelman suunnitteluun. Koulutuspäivil-

le osallistui noin 80 KIVO:n jäsentä.

JÄTENEUVONTA JA VIESTINTÄ

Palvelut

Neuvonnan keskiössä kestävä 
kulutus ja tehokas lajittelu
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kertomaan omista kestävistä valinnoistaan.

Kevään 2017 lehdessä kerrottiin Kaarinan Voivalaan 

Joutsenmerkittyä omakotitaloa rakentavasta Roihan per-

heestä. Innokkaat lajittelijat Salla ja Sami Roiha saivat ra-

kennustyömaan jätehuoltoon neuvontaa LSJH:sta. Roihat 

kertoivat, että ympäristöystävällisessä talossa jätehuollolle 

on tarkat kriteerit.

Luonto on tärkeä ja iso osa jätealaa, eivätkä juttuai-

heet siksi aina liity pelkästään lajitteluun, kierrätykseen 

ja kestävyyteen. Kevään lehteen jututettiin innokkaita lin-

tuharrastajia Tarmo Nurmea ja Marko Virtaa, jotka kävivät 

ihailemassa Topinojan jätekeskukseen pariksi kuukaudeksi 

asettunutta harvinaista taigarautiaista. Jutun yhteydessä 

kerrottiin myös Topinojalla keväällä järjestettävästä lintu-

retkestä.

TIEDOTUS TUKEE NEUVONTAA JA PALVELUJA
Mediatiedotteet ja sosiaalisen median kanavat ovat tär-

keässä roolissa asukkaiden tavoittamiseksi. Vuonna 2017 

mediatiedotteilla ja sosiaalisen median kanavien kautta 

kerrottiin muun muassa kierrätyspisteverkoston valmis-

tumisesta, neuvonnan koululaiskiertoajeluista ja syksyn 

haravointijätteen maksuttomasta vastaanotosta asemilla, 

kevään ja kesän jätteiden keräyskampanjoista mantereella 

ja saaristossa sekä Turun kauppatorilla järjestetystä mini-

kokoisesta pop up -lajitteluasemasta. Tärkeitä uutisaiheita 

olivat myös ekovoimalaitoshankesuunnitelmat, alueen 

jätekuljetukset, uudet jätehuoltomääräykset sekä Topin-

puisto- ja tekstiilihankkeet.

Yksi vuoden tärkeimmistä viestinnällisistä teemoista 

oli jätehuollon perusmaksu. Perusmaksu otettiin käyttöön 

VIERAILUKESKUS KAHMARI
Vuonna 2017 LSJH avasi Kuormakadun toimipisteensä 

alakerrassa Vierailukeskus Kahmarin, jossa kiertotalous 

herää eloon. Kahmari on näyttelytila, oppimisympäristö 

sekä alusta yhteistyöverkostojen rakentamiselle. Vuoden 

päätapahtumaksi muodostui vierailukeskuksen avajaiset 

25. lokakuuta. Avajaisissa keskuksen toimintaan tutustui-

vat asukkaiden lisäksi yhteistyökumppanimme kuntapäät-

täjistä median edustajiin.

Kahmari on LSJH:n toimialueen asukkaiden oppimis-

ympäristö ja näyttelytila, joka tarjoaa räätälöityä jätehuol-

toaiheista koulutusta erilaisille ryhmille. Vierailukeskuk-

sessamme asukkailla on mahdollisuus oppia uutta omasta 

jätehuoltoyhtiöstään, luonnonvaroista, materiaalien 

arvosta sekä kierrätyksen ja lajittelun tärkeydestä. Vierai-

lukeskuksen ensimmäiset käyttäjät olivat syksyllä 2017 

jätehuollon kiertoajeluille osallistuneet alueen 8.-luokka-

laiset, jotka pääsivät ottamaan osaa Kahmarin toiminnal-

liseen näyttelyyn osana kiertoajelun ohjelmaa. Kahmari 

toimii lisäksi Topinpuiston kiertotalousverkoston vierai-

lukeskuspilottina. Verkoston yrityksille vierailukeskus on 

näyteikkuna, jossa ovat esillä yritysten palvelut, osaaminen 

ja ideat.

HUOMISELLE-LEHTI TUO JÄTEHUOLLON  
LÄHEMMÄS ASUKASTA
Koteihin jaettava Huomiselle-lehti sisältää vakiona lajit-

teluohjeaukeaman sekä LSJH:n palvelupisteiden yhteys-

tiedot. Lehdessä on mukana myös kiertävien keräysten 

aikataulut. Lehden sivuilla alueemme asukkaat pääsevät 

ääneen; jakamaan jätehuoltoon liittyviä kokemuksiaan ja 

Palvelut
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koko LSJH:n toimialueella vuoden 2017 alussa.  Perusmak-

sulaskutuksen alkamisesta kerrottiin mediatiedotteiden 

lisäksi kuntien ja kaupunkien koteihin jakamissa tiedotteis-

sa. Kuntatiedotteisiin kirjoitettiin uutisia myös esimerkiksi 

lajitteluasemien palveluista, kesän keräyksistä, rakennus- 

ja siivousjätteiden lajittelusta sekä Yrjö- ja Siira-autojen 

kierroksista.

SUUNNITELMALLISTA SOMETUSTA
Sosiaalisen median julkaisuja aikataulutettiin kalente-

riin suunnitelmallisesti koko vuoden ajan. Suunnittelun 

ansiosta julkaisumäärät saatiin nousuun ja ne levisivät 

tehokkaasti sekä ilman mainosrahaa että mainostamalla. 

Facebookin seuraajien määrä nousi vuoden aikana noin 

parillasadalla seuraajalla. Vuoden 2017 lopussa Faceboo-

kissa seuraajia oli noin 1200 ja Instagramissa noin 200.

Facebookissa suosituimmaksi mainostetuksi julkaisuksi 

osoittautui saaristossa järjestetty vanhojen veneiden kerä-

Palvelut

ys. Katso julkaisu tästä. Ilman mainosrahaa parhaiten levisi 

kevyemmällä otteella kuvattu muovipakkausten puhdis-

tusvideo. Katso video tästä. Instagramissa suosituimmaksi 

julkaisuksi nousi lasten Varsinais-Suomen Yrityskylässä te-

kemä työpaikkailmoitus, jossa etsittiin työntekijää LSJH:n 

tiimiin. Katso julkaisu tästä.

VERKKOSIVUT PALVELEVAT
Verkkosivuilta etsitään eniten palvelupisteiden tietoja, jo-

ten avoinna olevat lajitteluasemat löytyvät heti etusivulta. 

Muita suosittuja sivuja ovat lajittelun tietopankki, Jätteiden 

ABC sekä hinnastot. Vuoden 2017 aikana suosituimpien 

sivujen joukkoon nousi Jätehuollon perusmaksu -sivu, jota 

päivitettiin useasti vastaamaan mahdollisimman kattavas-

ti asukkaiden kysymyksiin uudesta maksusta. Tilaamon 

kautta liikkui entistä enemmän esitteitä, tarroja ja muita 

jätehuollon materiaaleja. Koko vuoden tilausmäärä nousi 

yli 40 000 tuotteeseen. �

https://www.facebook.com/lounaissuomenjatehuolto/photos/a.225917807558647.1073741828.194583497358745/858099731007115/?type=3&theater
https://www.facebook.com/watch/?v=930819963735091
https://www.instagram.com/p/BZA0ei5FBet/?taken-by=lounaissuomenjatehuolto


LSJH:N VUOSIKATSAUS 2017 15

ASUINKIINTEISTÖJEN JÄTTEET noudetaan kahdella eri 

tavalla Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) toimialueella. 

Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa kilpailutamme 

jätteenkuljettajan, ja asukas tai isännöitsijä tilaa jäte-

astian tyhjennyksen asiakaspalvelustamme. Jäteastian 

tyhjennyshinnat perustuvat jätehuoltolautakunnan mää-

räämään jätetaksaan. Kiinteistön haltijan järjestämässä 

kuljetuksessa asukas tai isännöitsijä tilaa jäteastioiden 

tyhjennyksen palvelua tarjoavilta jätteen-

kuljettajilta. Tällöin jätteenkuljettaja 

laskuttaa asiakasta oman hinnas-

tonsa mukaan.

LSJH:n toimialueella on yhteensä noin 130 000 asuin-

kiinteistöä, joista vakituisia on noin 94 200 ja vapaa-ajan 

kiinteistöjä noin 35 800. Tyhjillään olevia asuinkiinteistöjä 

on noin 25 400. Kaikkien asuttujen asuinkiinteistöjen käy-

tössä on oltava jäteastia päivittäiselle, polttokelpoiseksi 

kutsuttavalle, talousjätteelle. Vapaa-ajan asunnolla jäte-

astia on oltava käytössä vähintään touko–syyskuun aikana. 

Kerros- ja rivitaloissa on lisäksi oltava astiat kierrätettäville 

jätteille jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Jätehuolto kiinteistöillä

Palvelut
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KUNNAN JÄRJESTÄMÄ JÄTTEENKULJETUS
Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen piirissä oli vuonna 

2017 noin 77 700 asukasta ja 46 000 kiinteistöä. Jäteas-

tiatyhjennyksiä oli noin 548 000 kappaletta. Hankalien 

kulkuyhteyksien päässä olevilla alueilla, kuten saaristossa, 

jätteet kerätään aluekeräyksenä yhteisistä jäteastioista. 

LSJH ylläpitää aluekeräyspisteitä päivittäiselle talousjät-

teelle Kemiönsaaressa, Maskussa, Naantalissa ja Paraisten 

saaristossa. Osa aluekeräyspisteiden tyhjennyksistä hoide-

taan huolto- ja yhteysaluksilla.

TYJENNYSTEN JA LIETTEIDEN MÄÄRÄT
Vuonna 2016 polttokelpoisen jätteen keräys kilpailutettiin 

Kemiönsaaressa ja uudet urakat käynnistettiin 2017 alussa 

kahden urakoitsijan kanssa. Lisäksi jatkettiin optioilla viit-

tä urakkaa. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa on 

tällä hetkellä 25 urakkaa. Niitä hoitaa 11 kuljetusurakoitsi-

jaa: Lassila & Tikanoja Oyj (Turun ja Tammisaaren yksiköt), 

Remeo Oy, Kiinteistöhuolto M. Valkama, Turun Seudun 

Hyötykuljetus Oy, Lindqvist Trans, RenoNorden Oy, H.Kos-

kinen Oy, Cedde Trans Kb, F:ma Transport F. Lindholm ja 

Transport Sundman Ab Oy. Näiden lisäksi saarien jätepis-

tetyhjennyksiä hoitaa F:ma Patrik Johansson, Jarl Lindroth 

sekä Pidä Saaristo Siistinä ry.

Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella on 

mahdollista ostaa astia ja astian toimituspalvelu. Lisäksi 

LSJH vuokraa jäteastioita. Vuonna 2017 toimitimme kiin-

teistöille noin 220 jäteastiaa.

Laskujen määrä nousi 42 % edellisestä vuodesta johtu-

en jätehuollon perusmaksun käyttöönotosta koko alueella. 

Lähetimme jätemaksulaskuja yhteensä noin 210 000. 

E-laskuja oli n. 21 % kaikista laskuista.

PERUSMAKSU KOKO TOIMIALUEELLE
Vuoden 2017 alussa koko alueelle otettiin Lounais-Suo-

men jätehuoltolautakunnan 1. joulukuuta 2016  tekemän 

päätöksen mukaisesti käyttöön jätehuollon perusmak-

su. Perusmaksu on asuntokohtainen vuosimaksu, joka 

määrätään asunnon tai vapaa-ajan asunnon omistajalle 

tai käyttäjälle. Maksu määrätään asunnon 1. tammikuuta 

omistaneelle tai sitä käyttäneelle henkilölle.

Perusmaksulaskutuksen pohjatietona käytettiin Väes-

törekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistorekisteriä. 

Kaiken kaikkiaan kävimme läpi noin 160 000 rakennuksen 

tiedot päivittämällä kiinteistörekisteritietoja.

Erityisesti tiedotukseen panostettiin. Päätiedotus oli 

sekä Huomiselle-lehdessä että jokaisen laskun mukana 

tulleessa liitteessä. Tämän lisäksi käytettiin hyödyksi eri 

kuntien omia tiedotuskanavia. Asiakaspalvelussa avattiin 

erillinen linja perusmaksuasiakkaille. Puheluihin vastasi-

vat perusmaksuun erikoistuneet palveluneuvojat.

Palvelut
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KEMIÖNSAAREN ALUEKERÄYSJÄRJESTELMÄN UUDISTUS
Kemiönsaaren kunnassa tehtiin vuonna 2009 uudistus, jos-

sa siirryttiin aluekeräyksestä pääosin kiinteistökohtaiseen 

keräykseen. Jäljelle jääneiden aluekeräyspisteiden koko-

naisuudistus aloitettiin 2017. Koko aluekeräysverkoston 

keräysvälineet uusittiin pääosin nostoperusteisiin astioi-

hin. Lisäksi poistettiin vähäisellä käytöllä olleet pisteet.

HAJA-ASUTUSALUEEN LIETEHUOLTO
Viemäriverkoston ulkopuolella olevien kiinteistöjen 

sakokaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa ja 

umpisäiliöt tarvittaessa. Kemiönsaaressa sako- ja umpi-

kaivolietteet kuljetetaan ulkosaaristoa lukuun ottamatta 

kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena ja lietekaivojen 

tyhjennyksistä sovitaan LSJH:n kanssa. Muissa kunnissa ja 

Kemiönsaaren ulkosaaristossa asukkaat sopivat tyhjennyk-

sistä valitsemansa lietteenkuljettajan kanssa.

Sako- ja umpikaivojen tyhjennysalueella Kemiönsaaren 

pääsaarella, Rosala-Hiittisissä ja Högsårassa on yhteensä 

2 230 kiinteistöä. Vuonna 2017 tyhjennyksiä tehtiin noin 2 

600 kappaletta ja kerätyn lietteen määrä oli noin 8 400 m³.

JULKISTEN PALVELUJEN JÄTEHUOLTO
LSJH tarjoaa kehittämisapua julkisten toimijoiden sekä 

yksityisten sosiaali-, terveys- ja koulutusalan yritysten 

jätehuoltoon. Palvelukonsepti sisältää jätehuoltokartoi-

tukset, raportointipalvelut, konsultoinnin sekä koulutus- ja 

materiaalipalvelut.

Vuonna 2017 jätehuoltokartoituksia jatkettiin jo 2016 

julkisella puolella aloitettujen projektien osalta. Tarkaste-

limme kiinteistöjen jätehuollon määräystenmukaisuutta, 

kustannustehokkuutta ja työturvallisuutta. Kiinteistöt 

saivat selvät toimenpidesuositukset havaittujen kehittä-

miskohtien kuntoon saattamiseksi.

Pakkausmuovien keräyskokeilu 2016–2017 päätettiin 

Turun Arkean 12 laitoskeittiössä sekä Kaarinan terveyskes-

kuksessa joulukuussa 2017. Kokeilussa selvitettiin keitti-

öistä syntyvän muovijätteen määrää ja laatua sekä etsittiin 

toimivia ratkaisuja pakkausmuovin keräyskäytäntöihin. 

Tulosten perusteella asiakkaat pystyivät suunnittelemaan, 

kuinka toteuttavat jatkossa muovipakkausten keräyksen 

toimipisteissään.

LSJH suorittaa julkisilta kiinteistöiltä myös vaarallisen 

jätteen sekä erityisjätteen noutoja. Vuonna 2017 tehtiin 57 

noutoa.

Vuoden 2017 lopulla sähköisessä asiakasraportoinnissa 

oli mukana noin 300 julkista kiinteistöä.

TALKOOLAVAT, REMPPAKÄRRYT JA NOUTOPALVELU
LSJH vuokraa talkoolavoja kodin ja pihan siivous- ja 

remonttikohteisiin. Lavat on mahdollista jakaa kolmeen 

lokeroon, jolloin lajittelu tehostuu, ja asiakas voi säästää 

jätekustannuksissa. Vuonna 2017 toimitimme talkoolavan 

63 eri kohteeseen. Kotitaloudet voivat vuokrata myös perä-

kärryn lajitteluasemiltamme. �
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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLLOLLA (LSJH) on 12 monipuo-

lista jätekeskusta ja lajitteluasemaa, jonne asukkaat voivat 

tuoda kaikki ne jätteet, joita ei voi laittaa kodin jäteastiaan. 

Haja-asutusalueella lajitteluasemapalveluita täydentää 

kiertävä Siira-auto.

Vaarallisia jätteitä vastaanottavat lajitteluasemien 

lisäksi Ympäristöauto Yrjö ja neljän kierrätyskeskuksen 

yhteydessä olevat kontit sekä Akseli Kiinteistöpalvelujen 

Varissuon vastaanottopiste. Lääkejätteet voi viedä apteek-

keihin. Lisäksi kesäaikaan saaristossa on laivakeräyksiä ja 

romuvenekeräys. Paperi- ja pakkausjätteet kierrätetään 

pääosin kiinteistöjen erilliskeräyksillä sekä Rinki-ekopistei-

den ja LSJH:n kierrätyspisteiden kautta.

JÄTEKESKUKSET JA LAJITTELUASEMAT
Suurten jäte-erien vastaanottopalvelut on keskitetty jäte-

keskuksiin, joissa on jätteiden vastaanoton lisäksi jätteiden 

käsittelytoimintoja. Nämä keskukset ovat Isosuon jätekes-

kus Raisiossa, Korvenmäen jätekeskus Salossa, Rauhalan 

jätekeskus Paraisilla ja Topinojan jätekeskus Turussa.

Jätteen vastaanottopalvelut

Palvelut
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Kotitalouksia sekä muita pienasiakkaita palvellaan jäte-

keskusten yhteydessä olevilla lajitteluasemilla ja kahdek-

salla erillisellä lajitteluasemalla. Erilliset lajitteluasemat 

sijaitsevat Tarvasjoella, Houtskarissa, Kemiönsaaressa, 

Korppoossa, Paimiossa, Perniössä, Yläneellä ja Utössä.

Jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla kävi vuonna 2017 

noin 245 000 pienasiakasta. Kasvua edellisvuoteen oli noin 

7 %.

Jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla jätteet lajitellaan 

jopa 30 eri jakeeseen. Niistä suurin osa voidaan kierrättää 

materiaalina tai hyödyntää muulla tavalla. Vastaanotetut 

jätteet kuljetetaan asemilta eteenpäin hyödynnettäväksi ja 

käsiteltäväksi.

YRJÖ, SIIRA JA MUUT KIERTÄVÄT KERÄYKSET
Ympäristöauto Yrjö keräsi vuonna 2017 kotitalouksien 

vaarallisia jätteitä 118 eri pysähdyspaikassa yhteensä 

30 tonnia. Vaaralliset jätteet otamme asukkailta vastaan 

maksutta.

Siira eli pyörillä liikkuva lajitteluasema keräsi yhteensä 

noin 39 tonnia jätettä, joka oli muun muassa metallia, puu-

jätettä, SE-romua, poistotekstiilejä, polttokelpoista jätettä 

sekä lajitteluun menevää kaatopaikkajätettä. Vuonna 2017 

Siiran palveluja käytti 435 asiakasta. Siira palvelee paikois-

sa, joista on pitkä välimatka LSJH:n kiinteisiin palvelupis-

teisiin. Siiran vastaanottomaksut ovat samat kuin LSJH:n 

kiinteillä lajitteluasemilla.

Saaristossa kiertävä laiva keräsi metalliromua noin 

22 tonnia, sähkölaitteita noin 4 tonnia, akkuja 3 tonnia 

ja muita vaarallisia jätteitä yli 3 tonnia. Remonttijätteitä 

kerättiin suursäkeillä, ja remonttijätettä kertyi 2 tonnia. 

Suursäkkikeräys on maksullinen, muut edellä mainitut 

jätteet maksuttomia. Saariston erilliskeräys saavutti 240 

saariston asukasta.
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POP UP-LAJITTELUASEMA
Helmikuussa järjestettiin ensimmäinen Pop up -lajittelua-

sema kauppakeskus Skanssissa. Pop up -lajitteluasemalla 

otetaan vastaan pieniä määriä jätteitä, jotka asiakas pystyy 

kantamaan paikalle itse. Suuremmat, autolla ja peräkär-

ryllä tuotavat jätteet, on vietävä suoraan jätekeskukseen, 

lajitteluasemalle tai kierrätyskeskukseen.

Viikon aikana asemalla vieraili 367 asiakasta, joista 

suurin osa toimitti asemalle myös jätteitä. Saatujen koke-

musten perusteella päätettiin, että vuonna 2018 Ympäris-

töauto Yrjö korvataan Pop up -lajitteluasemalla.

Pop up -lajitteluasema ottaa vastaan maksutta:

• Kotitalouksien vaarallisia jätteitä 50 kiloon tai litraan 

saakka (mm. maalit, liimat, lakat, aerosolit)

• Poistotekstiiliä (mm. rikkinäiset paidat, pyyhkeet, 

lakanat)

• Pienelektroniikkaa  

(mm. kännykät, sähköhammasharjat)

• Paristoja

• Loisteputkia ja energiansäästölamppuja

ROMUVENEKERÄYS SAARISTOSSA
Saaristossa järjestettiin romuvenekeräys yhteistyössä Pidä 

Saaristo Siistinä ry:n kanssa. Mukaan ilmoitettuja veneitä 

kerättiin elo–syyskuussa pois asukkaiden ja mökkiläisten 

rannoilta huoltoalus M/S Roopella. Keräys oli suosittu. 

Saaristoalueelta kerättiin talteen yli 70 romuvenettä.

KIERRÄTYSPISTEET
Vuonna 2017 LSJH:lla oli 97 kierrätyspistettä, joissa kerät-

tiin lasipakkauksia, metallia ja paperia. Paperinkeräys on 

järjestetty yhteistyössä paperin tuottajayhteisön Paperin-

keräys Oy:n kanssa. Lisäksi LSJH:lla oli yhteistyössä Pidä 

Saaristo Siistinä Ry:n kanssa 30 kierrätyspistettä Paraisten 

ja Kemiönsaaren ulkosaaristossa.

Pakkausten keräys- ja kierrätysvelvoite on vuoden 2016 

alusta alkaen ollut pakkausten tuottajilla, ja siitä vastaa 

käytännössä Suomen Pakkauskierrätys Rinki Oy. LSJH:n 

omat kierrätyspisteet täydentävät tuottajien keräystä pää-

asiassa siellä, missä Rinki-ekopisteitä ei ole. LSJH siivoaa 

omien pisteidensä lisäksi myös Rinki-ekopisteitä. �
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Jätteen käsittely ja hyödyntäminen

Palvelut

JÄTTEET KIERRÄTETÄÄN tai hyödynnetään energiana 

mahdollisimman tehokkaasti. Lounais-Suomen Jätehuolto 

(LSJH) vastaanotti vuonna 2017 yhteensä 271 000 tonnia 

jätteitä. Materiaalihyödynnetyn jätteen osuus vastaanote-

tuista jätteistä oli noin 58 %. Siitä suuri osa muodostui 

maa- ja kiviaineksista sekä mineraalisista tuotantotoimin-

nan jätteistä, joilla viimeistellään kaatopaikan osia lopul-

lisia peittorakenteita varten. Loppusijoitettujen jätteiden 

osuus oli noin 7 500 tonnia, mikä on alle 3 % vastaanote-

tun jätteen kokonaismäärästä.

YHDYSKUNTAJÄTTEEN HYÖTYKÄYTTÖ YLI 98 %
LSJH vastaanotti ja keräsi vuonna 2017 yhdyskuntajätteitä 

yhteensä noin 129 000 tonnia ja niiden hyödyntämisaste 

oli yli 98 %. Hyödyntämiskelvottoman jätteen osuus, alle 

2 300 tonnia, sijoitettiin kaatopaikalle. Hallinnassamme 

olleesta jätteestä materiaalihyötykäyttöön toimitettiin 

noin 20 %. Suuri osa erilliskerätyistä materiaaleista kulkee 

kuitenkin kiinteistöiltä ja keräyspisteistä suoraan kierrätys-

ketjuun kirjautumatta tilastoihimme.

Kesäkuun alussa tulivat voimaan alueen kuntien uudet 

jätehuoltomääräykset, joissa laajennettiin jätteiden lajit-

teluvelvollisuutta vuoden siirtymäajalla biojätteen, lasin, 

metallin, muovipakkausten ja kartongin osalta. Määräysten 

tavoitteena on ohjata yhä suurempi osuus kiinteistöjen 

jätteistä materiaalihyödyntämiseen.

LSJH vastaanotti erilliskerättyä biojätettä vuonna 2017 

noin 7 500 tonnia. Biojätteet toimitetaan Biolinja Oy:n bio-

kaasulaitokseen, jossa niistä tuotetaan energiaa ja ravin-

teita. Kiinteistöiltä kerätyn biojätteen määrä nousi vuoteen 

2016 verrattuna noin 5 %. Vastaavasti yritystoiminnan 

biojätteet ohjautuivat aiempaa tehokkaammin markkinoilla 

toimiville käsittelijöille.

Ne polttokelpoiset jätteet, joille ei löydy vielä toistai-

seksi kierrätysväylää, hyödynnetään energiana. Toimitim-

me vuoden 2017 aikana polttokelpoista jätettä pääosin 

Riihimäen, Vantaan ja Tukholman jätevoimaloihin yhteensä 

yli 91 000 tonnia. Jätteiden siirtokuljetukset kotimaassa 

ostetaan Kuljetus ja Maansiirto Viidalta, ulkomaanviennin 

hoitaa Gemifin Oy. 

LSJH MUKANA LOUNAISEN SUOMEN HANKINTARENKAASSA
LSJH on yksi Lounaisen Suomen Hankintarenkaan muo-

dostavasta neljästä jätelaitoksesta. Hankintarengas on 

perustettu vuonna 2013 huolehtimaan sekalaisen yhdys-

kuntajätteen hyödyntämisen palveluhankinnasta koko 

lounaiseen Suomeen. LSJH:n lisäksi hankintarenkaaseen 

kuuluvat Loimi-Hämeen Jätehuolto, Rauman Seudun Jäte-

huoltolaitos ja Porin jätehuolto.

Hankintarengas huolehtii noin 730 000 asukkaan 

sekajätteen ja polttokelpoisen jätteen hyödyntämispalve-

lun hankinnasta. Hankintarengasta johtaa jätelaitosten 

johdosta koostuva johtoryhmä. Hankintarenkaan käytän-

nön asioita suunnittelee ja toteuttaa hankintarenkaan 

logistiikkapäällikkö sekä hankintarenkaan jätelaitosten 

työntekijöistä muodostettu työryhmä.

Hankintarengas kilpailutti jätteen siirtokuljetukset 

jätelaitoksista hyödyntämislaitoksiin kesällä 2017. Onnis-

tuneessa kilpailutuksessa valittiin kolme uutta toimijaa 

hoitamaan siirtokuljetuksia vuosille 2018–2019 (optio 
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2020): Jareks Oy, Revisol Oy ja VR Transpoint.

LSJH päätti loppukesällä omalta osaltaan keskeyttää 

Lounaisen Suomen Hankintarenkaan jätteiden hyödyntä-

miskilpailutuksen. Vuonna 2014 kilpailutimme yhdessä 

muiden Hankintarenkaan jätelaitosten kanssa syntypaik-

kalajitellun yhdyskuntajätteen hyödyntämispalvelun 25 

vuodeksi, vuosille 2018–2042. Hankinnan ratkaisussa 

Fortum olisi rakentanut jätevoimalan Salon Korvenmäkeen. 

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi asiassa tehdyt valituk-

set Hankintarenkaan hyväksi maaliskuussa 2017, mutta 

Fortum kieltäytyi tekemästä hankintapäätöksen mukaista 

sopimusta. Hankintarenkaan jätelaitokset alkoivat vuoden 

aikana valmistella omia jätteen hyödyntämisratkaisuja 

vuodesta 2020 eteenpäin. Joulukuussa 2017 Lounais-Suo-

men Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy perustivat 

energiayhtiö Lounavoima Oy:n, joka rakentaa jätepolttoai-

neita käyttävän ekovoimalaitoksen Salon Korvenmäkeen.

VAARALLISET JÄTTEET
Haitallisia aineita sisältävät jätteet toimitetaan käsitel-

täviksi asianmukaisiin laitoksiin. Syksyllä 2017 LSJH 

kilpailutti vaarallisen jätteen käsittelyn. Kilpailutus tehtiin 

jätejaekohtaisesti ja urakka jakautui kolmen eri toimijan 

kesken.

VAARALLISET JÄTTEET
Haitallisia aineita sisältävät jätteet toimitetaan käsitel-

täviksi asianmukaisiin laitoksiin. Syksyllä 2017 LSJH 

kilpailutti vaarallisen jätteen käsittelyn. Kilpailutus tehtiin 

jätejaekohtaisesti ja urakka jakautui kolmen eri toimijan 

kesken.

Palvelut
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YHTEISTYÖ TUOTTAJAYHTEISÖJEN KANSSA
LSJH vastaanottaa jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla 

myös tuottajavastuujätteitä tuottajayhteisöjen lukuun. 

Vuonna 2017 tuottajavastuujätteitä vastaanotettiin LSJH:n 

osoittamissa vastaanottopaikoissa yli 8 000 tonnia, mikä 

oli noin 3 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

LSJH:n sopimuskumppanit on eritelty alla olevassa tau-

lukossa. Tuotteen valmistaja, pakkausjätteen osalta pak-

kaaja ja maahantuojat, vastaavat tuottajayhteisöjen kautta 

käytöstä poistettujen tuotteiden keräyksestä, esikäsitte-

lystä, kierrätyksestä, hyödyntämisestä ja muun jätehuollon 

järjestämisestä sekä niistä aiheutuvista kustannuksista.

Vuonna 2017 LSJH toteutti yhteistyössä Mepak-Kierrä-

tys Oy:n ja Lassila & Tikanoja Oy:n kanssa kotitalouksien 

metallijätteen lajittelututkimuksen. 2017 lounaissuoma-

laiset lajittelivat metallia 6,5 % ahkerammin kuin 2016 ja 

ovat metallijätteen lajittelussa maan kärkipäätä. �

Palvelut



Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) tekee työtä 
ympäristön ja asukkaiden puolesta. Asiakas on meille 
keskipisteessä ja vuorovaikutus tärkeää. Toimimme 
kestävän kehityksen mukaisesti. Avainsanoja meille 
ovat ammattitaito, luotettavuus ja muiden arvostus.

LSJH:lla on kansainvälisten standardien mukaiset, 
sertifioidut laatu-, ympäristö- ja työterveys- sekä 
turvallisuusjärjestelmät. Olemme sitoutuneet 
toiminnan jatkuvaan parantamiseen.

Vastuu
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LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLLOSSA (LSJH) työskenteli 

vuoden 2017 lopussa pysyvässä työsuhteessa 78 henkilöä. 

Määräaikaisissa työsuhteissa vuoden aikana oli yhteensä 

11 henkilöä. Henkilöstön hyvinvointia on tuettu keväällä 

2017 Merikratos Oy:ltä hankituilla työnohjauspalveluilla.

Yhtiön säännölliset yt-kokoukset pidettiin touko- ja 

marraskuussa. Keväällä käytiin myös yt-neuvottelut 

johtoryhmän kanssa. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely 

teetettiin henkilökunnalle syksyllä 2017. Syksyllä osal-

listuttiin myös ensimmäistä kertaa Unelmien työpäivän 

viettoon, joka on valtakunnallinen tempaus työhyvinvoin-

nin puolesta. Työnkiertoa kokeiltiin ”Jätteen vastaanotto ja 

käsittely” -ryhmässä.

Yhtiön henkilöstöhallintoa ylläpidetään Mepco HRM 

-järjestelmän avulla.

Tunnuslukuja vuodelta 2017

• vakituisessa työsuhteessa 78 henkilöä

• naisia 46 ja miehiä 32 henkilöä

• osa-aikaisia 5 henkilöä

• henkilöstön keski-ikä 44 vuotta

• yli 55 vuotiaita 24 %

• määräaikaisessa työsuhteessa 11 henkilöä

• vuorotteluvapaalla 2 henkilöä

• äitiyslomalla 1 henkilö ja hoitovapaalla 1 henkilö

• siirtynyt tytäryhtiöön 2 henkilöä

• eläkkeelle jäi yksi henkilö

• yksi henkilö irtisanoutui

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS
Vuonna 2017 terveyspalveluihin käytettiin 870,81 euroa 

henkilötyövuotta kohti. Työterveyspalveluista yhtiöllä on 

sopimus Suomen Terveystalo Oy:n kanssa. Yli 55-vuotiaille 

työntekijöille suunnatulla senioriohjelmalla tuetaan työssä 

jaksamista ja viihtymistä sekä lopulta siirtymistä eläkkeel-

le mahdollisimman terveenä ja hyväkuntoisena. Seniorioh-

jelman piirissä on noin 24 % henkilökunnasta.

Yhtiön sairauspoissaolot olivat edelleen toimialan 

keskimääräisiä poissaoloja pienemmät. Työtapaturmia oli 

yhteensä kahdeksan (8), joista poissaoloon johtavia työta-

paturmia oli kaksi (2).

Sairastumisriskejä ja työtapaturmia pyritään estämään 

säännöllisellä kuormitus- ja riskitekijöiden arvioinnilla 

sekä turvallisuushavaintojen ja läheltä piti -tilanteiden 

nopealla käsittelyllä ja korjaavilla toimilla.

Vuoden 2017 aikana Topinojan jätekeskukseen hankit-

tiin työturvallisuuden parantamiseksi viiltävien ja pistävien 

jätteiden jätepuristin, matalampi jäteöljyjen kaatoastia, 

kuormantarkastusteline sekä lajitteluasemalle sääsuoja. 

Korvenmäen jätekeskukseen hankittiin defibrillaattori eli 

sydäniskuri. Liikenteen turvallisuutta edistettiin uusimalla 

liikennemerkkejä sekä lisäämällä lajitteluasemilla ajoram-

peille sekä jätelavojen reunoille suojakaiteita.

Työsuojelutoimikunta teki vuoden aikana työturvalli-

suuskierroksia 13 eri kohteeseen. Kierrosten yhteydessä 

Henkilöstövastuu

Vastuu
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arvioidaan vuosittain yhtiön työolosuhteita, kuormitusteki-

jöitä, toimintatapoja ja turvallisuusriskejä. Arvioinnin poh-

jalta tehdään työsuojelun toimintasuunnitelma seuraavalle 

vuodelle.

Turvallisuutta edistäviä koulutuksia 2017

• Hätäensiapu- ja defibrillaattorikoulutus

• EA1-kortin suorituksia

Työterveyden tunnuslukuja vuodelta 2017

• terveyspalveluihin käytetyt menot 870 €/htv

• työtapaturmia yhteensä kahdeksan, joista poissaoloon 

johtaneita kaksi

• sairauslomapäiviä yhteensä 764 päivää eli 7,3 pvä/hlö

• sairauspoissaoloprosentti yhtiössä 2,9 %, toimialalla 

keskimäärin 4 %

HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI JA VIRKISTYS
LSJH luopui paperisista liikunta- ja kulttuuriseteleistä ja 

siirtyi tukemaan työntekijöiden liikunta- ja kulttuuriharras-

tuksia sähköisellä ePassilla. Jokainen henkilökuntamme 

jäsen sai käyttää ePassia liikuntaan ja kulttuuriin 200 

eurolla vuodessa. Lisäksi Kuormakadun toimistolla on 

kuntosali, joka on kaikkien työntekijöidemme vapaassa 

käytössä. Tuemme työpaikkaruokailua tarjoamalla henkilö-

kunnallemme lounasseteleitä.

Henkilökunnan valitsema ja sen jäsenistä koostuva 

Virkkutiimi järjestää virkistys- ja hyvinvointitoimintamme. 

Henkilökuntamme tyky-päivää vietettiin keväällä 2017 

Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla. Vuoden aikana henki-

lökunnalla oli mahdollisuus osallistua myös kummituskier-

rokseen Turun linnassa, Joutsenlampi-balettiesitykseen, 

ratsastukseen, Seitsemän veljestä -teatteriesitykseen, 

kuplafutikseen sekä retkelle Örön saareen. �

Vastuu
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Yhtiö ja ympäristö
Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) keskeisimpiä tehtäviä 

on varmistaa, että jätteet päätyvät asianmukaiseen käsit-

telyyn, ja että niistä koituu mahdollisimman vähän hait-

taa ympäristölle. Jätteen materiaali tai energia ohjataan 

tehokkaasti hyödyntämiseen niin, että se on kustannusten 

ja ympäristön kannalta järkevää. Kaatopaikalle loppusijoi-

tukseen on toiminta-alueellamme päätynyt vain hyvin pieni 

osa jätteistä jo vuosia ennen vuoden 2016 alusta voimaan 

astunutta orgaanisen jätteen kaatopaikkakieltoa.

Kilpailutusten kautta voidaan vaikuttaa muun muassa 

jätteenkuljetusten päästöihin. Neuvonnalla pyritään ensisi-

jaisesti ehkäisemään jätteiden syntyä. Jätehuollon kehit-

tämisen ja oman toiminnan ympäristöhaittojen ehkäisyn 

lisäksi olemme ottaneet suuren roolin kiertotalouden 

edistämisessä olemalla mukana monessa kiertotalouden 

kehityshankkeessa.

Ympäristöjärjestelmä
Lounais-Suomen Jätehuolto Oy pyrkii jatkuvasti vähentä-

mään toiminnastaan aiheutuvia haitallisia ympäristövaiku-

tuksia. Yhtiöllä on kansainvälisten standardien ISO 9001, 

ISO 14001 ja OHSAS 18001 mukaiset sertifikaatit. Ympä-

ristöjärjestelmän (ISO 14001) keskeisinä tavoitteina ovat 

toiminnan ja ympäristönsuojelun tason jatkuva parantami-

nen.

MERKITTÄVIMMÄT YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT
Eri toimintojemme vaikutuksia ympäristöön tarkastellaan 

useasta näkökohdasta. Vaikutukset voivat olla haitallisia 

tai hyödyllisiä ympäristöä koskevia muutoksia.

LSJH:n merkittävät ympäristönäkökohdat ja niiden 

ympäristövaikutukset ovat:

Ympäristövastuu

Vastuu
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Yhtiön merkittävät ympäristönäkökohdat kulkevat käsi 

kädessä yhtiön strategisten päämäärien kanssa, ja päätoi-

minnot toteuttavat niitä vuosittaisten toimintasuunnitelmi-

en mukaisesti.

Ympäristöluvat

Ympäristöluvat ohjaavat toimintaamme. Jätekeskusten 

vaikutuksia ympäristöön seurataan ympäristölupien 

edellyttämien tarkkailuohjelmien mukaisesti. Jätteiden kä-

sittelytoiminnasta muodostuvia pääasiallisia haittoja ovat 

kasvihuonekaasut jätetäytöstä ja liikenteestä, ravinteita ja 

kiintoainetta sisältävät kaatopaikan suotovedet, hajuhai-

tat, roskaantuminen, melu sekä haittaeläimet.

LSJH:lla on Topinojan, Korvenmäen, Isosuon sekä 

Rauhalan jätekeskuksille ympäristöluvat, joita valvoo 

ELY-keskus. Auranmaan, Perniön, Paimion, Kemiönsaaren, 

Korppoon sekä Houtskarin lajitteluasemille on ympäristö-

luvat, joita valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

LSJH:n uudet ympäristölupapäätökset vuonna 2017:

Rauhalan jätekeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten 

tarkistaminen ja toiminnan muuttaminen, 29.12.2017, Dnro 

ESAVI/6194/2014

Vastuu

Ympäristötarkkailut 2017

VAIKUTUKSET VESIIN
Jätekeskusten suotovedet ja kenttien pintavedet kerätään 

yhteen ja johdetaan jätevedenpuhdistamoille käsiteltäväk-

si. Tarkkailemme alueiden pohjavesiä ja lähistön pintavesiä 

säännöllisesti. Jätekeskusten uusimpiin täyttöalueisiin on 

rakennettu tiiviit, määräykset täyttävät pohjarakenteet.

Kaatopaikka-alueiden vesienhallinnalla varmistam-

me suotovesien ja alueen likaisten vesien ohjautumisen 

tasausaltaan kautta kunnalliseen viemäriverkostoon. 

Jätevedet sisältävät muun muassa ravinteita ja kiintoainet-

ta. Alueita ympäröivillä niskaojilla varmistetaan puhtaiden 

vesien ohjautuminen pois kaatopaikka-alueelta.

Oja-, pohja- ja suotovesien tarkkailut tehdään tarkkai-

lusuunnitelmien mukaisesti. Lounais-Suomen vesi- ja ym-

päristötutkimus Oy vastaa Topinojan, Korvenmäen, Isosuon 

ja Rauhalan jätekeskuksien tarkkailuohjelman mukaisista 

vesinäytteiden otoista, analyyseistä sekä tulosten yhteen-

vedosta ja raportoinneista LSJH:lle.

Oja- ja pohjavesien tarkkailutuloksissa ei havaittu 

suoraa viittausta kaatopaikkojen vaikutuksiin. Suotovesien 

kuormitus on vuonna 2017 ollut pääasiassa typpikuormi-

tusta.
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Vastuu

VAIKUTUKSET ILMAAN
Merkittävin ympäristönäkökohta yhtiön toiminnassa on jät-

teiden loppusijoituksessa syntyvät kasvihuonekaasupääs-

töt. Päästöjä torjutaan rakentamalla kaatopaikkakaasujen 

keräily- ja käsittelyjärjestelmiä ja hyödyntämällä polttokel-

poista yhdyskuntajätettä kaukolämmön tuotannossa. Kaa-

topaikalta ilmaan vapautuvan kaatopaikkakaasun määrää 

voidaan laskennallisesti arvioida erilaisilla menetelmillä.

Topinojan biokaasupumppaamon keräämä kaatopaik-

kakaasu hyödynnetään Turku Energian kattilalaitoksessa 

kaukolämmöksi. Korvenmäen jätekeskuksen kerätty kaasu 

käsitellään biokaasuvoimalassa, jossa kaasun sisältämästä 

metaanista tuotetaan sähköä. Isosuon biokaasupump-

paamon keräämä kaatopaikkakaasu poltetaan soihdussa. 

Pumppaamojen toiminnasta vastaa Sarlin Oy. Rauhalassa 

kaatopaikkakaasu suodatetaan biosuodattimien läpi.

Haju

Jätekeskuksen hajupäästöjä vähentää kaatopaikkakaasu-

jen talteenotto sekä lopullisten peittorakenteiden teke-

minen. Hajupäästö on suoraan verrannollinen täytöstä 

vapautuvan kaasun määrään. Muita jätekeskusten mah-

dollisia hajupäästölähteitä ovat polttokelpoisen jätteen ja 

biojätteen välivarastointi.

TOPINOJAN ALUEEN HAJUPÄÄSTÖJEN YHTEISTARKKAILU
Topinojan alueella käynnistyi kesäkuussa 2016 vuoden 

mittainen hajutarkkailu.  Hajupäästöjen yhteistarkkailuun 

osallistuvat Topinojan alueen toimijoista Lounais-Suomen 

Jätehuolto Oy, Gasum Biovakka Oy ja Ekopartnerit.

Hajutarkkailu koostuu seuraavista osa-alueista:

• hajupäästölähteiden kartoitus

• ympäristöilman hajupitoisuuden ja hajun leviämisen 

havainnointi

• hajukaasujen päästömittaukset

• hajun leviämismallinnus

• hajuhaittojen asukashavainnointi (käynnistyi helmi-

kuussa 2017, raportoidaan vuonna 2018)

• Tarkkailun toteutti konsulttiyritys Ramboll Finland Oy 

ja tarkkailuohjelman on hyväksynyt Varsinais-Suomen 

ELY-keskus.

Tarkkailun tavoitteena oli selvittää hajujen esiintymi-

nen ja voimakkuus alueella sekä hajun aiheuttajat. Lisäksi 

tavoitteena on tiedon tuottaminen mahdollisten korjaavien 

toimenpiteiden kohdentamiseksi mahdollisimman tehok-

kaasti.

LSJH:n osalta merkittävimmiksi hajunpäästölähteiksi 

osoittautuivat kaatopaikan pintarakennetyömaa, biojätteen 

siirtokuormaushalli sekä polttokelpoisen jätteen käsittely 

ja varastointi. Suurimmat pitoisuudet mitattiin pintaraken-

netyömaan tihkuvuodoista, joissa päästömittaustuloksissa 

havaittiin kaatopaikoille tyypillisiä pelkistettyjä rikkiyh-

disteitä, kuten rikkivetyä, dimetyylisulfidia ja metyylimer-

kaptaania. Pelkistyneiden rikkiyhdisteiden hajujen häirit-

sevyyttä voidaan pitää suurena, jolloin pienikin pitoisuus 

aiheuttaa häiritsevää hajuhaittaa. Leviämismallinnuksen 

mukaan LSJH:n toiminnasta aiheutuvaa häiritsevää haju-

haittaa saattaa esiintyä kesäolosuhteissa Haagassa, Metsä-

mäessä, Orikedolla, Räntämäessä, Halisissa ja Kauselassa.

Hajupäästöt vähenivät jo tarkkailun aikana. Esimerkiksi 
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Vastuu

kesän 2016 tilanteeseen verrattuna haitta väheni jo kevää-

seen 2017 mennessä ja on laskenut merkittävästi kaasun-

keräysputken osittaisen käyttöönoton jälkeen. Kaasunke-

räysurakan valmistuttua alueen hajutilanne on parantunut 

LSJH:n osalta merkittävästi.

Tulevaisuudessa LSJH:n aiheuttamia hajuja hillitsevät 

uudet kaatopaikan pintarakenteet kaasunkeräyksineen 

sekä vuonna 2018 Topinojan jätekeskuksessa valmistuva 

polttokelpoisen jätteen kalliovarasto. Kun jätettä ei tarvitse 

enää varastoida avoimella kentällä, myös hajut vähene-

vät. Uusien kilpailutusten myötä polttokelpoisen jätteen 

varastokierto nopeutuu vuodesta 2018. Varastointiongel-

maa helpottaa myös Salon Korvenmäkeen rakennettava 

ekovoimalaitos, joka valmistuessaan lyhentää jätteiden 

varastointiaikaa.

Yhdeksi hajuhaittojen vähentämistoimenpiteeksi 

ehdotettiin kotona tapahtuvan lajittelun eli syntypaikka-

lajittelun tehostamista. LSJH:n neuvonnan päätavoitteita 

ovat jätteen synnyn ehkäisy ja lajittelun tehostaminen. 

Syntypaikkalajittelu tehostuu uusien jätehuoltomääräys-

ten myötä, kun biojätettä aletaan vuonna 2018 kerätä 

yhä useammasta taloyhtiöstä, ja muovipakkausten keräys 

aloitetaan uutena taloyhtiöissä.

Tutustu jätekeskusten 
vuosiraportteihin!
LSJH:n jätekeskuksissa ja lajitteluasemilla toimitaan 

voimassa olevien ympäristölupien lupaehtojen mukaisesti. 

Ympäristölupien mukaiset vuosiraportit lähetetään viran-

omaisille vuosittain helmikuun loppuun mennessä.

Vuosiraportoinnissa selviävät tiedot muun muassa 

jätemääristä, jätetäytöstä, poikkeamista, kaatopaikkakel-

poisuuslausunnoista, tarkkailuohjelmien seurantatiedoista 

sekä ympäristökuormituksesta ja haittojen torjunnasta. �

Jätekeskusten vuosiraportit 2017

Isosuon jätekeskus, Raisio

Korvenmäen jätekeskus, Salo

Rauhalan jätekeskus, Parainen

Topinojan jätekeskus, Turku 

https://lsjh.e-julkaisu.fi/vuosikatsaus2017/sites/lsjh.e-julkaisu.fi.vuosikatsaus2017/files/2018-06/Isosuon%20ymp%C3%A4rist%C3%B6raportti%202017_0.pdf
https://lsjh.e-julkaisu.fi/vuosikatsaus2017/sites/lsjh.e-julkaisu.fi.vuosikatsaus2017/files/2018-06/Korvenm%C3%A4en%20ymp%C3%A4rist%C3%B6raportti%202017.pdf
https://lsjh.e-julkaisu.fi/vuosikatsaus2017/sites/lsjh.e-julkaisu.fi.vuosikatsaus2017/files/2018-06/Rauhalan%20ymp%C3%A4rist%C3%B6raportti%202017.pdf
https://lsjh.e-julkaisu.fi/vuosikatsaus2017/sites/lsjh.e-julkaisu.fi.vuosikatsaus2017/files/2018-06/Topinojan%20ymp%C3%A4rist%C3%B6raportti%202017.pdf


LSJH:N VUOSIKATSAUS 2017 31

LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLLON (LSJH) tavoitteena on 

jätehuoltopalveluiden tuottaminen asukkaille mahdollisim-

man taloudellisesti, tehokkaasti, laadukkaasti ja ympä-

ristöystävällisesti. Kunnan vastuulla olevan jätehuollon 

kustannukset katetaan jätehuoltoviranomaisen määrää-

millä jätemaksuilla ja pieneltä osin muilla myyntituloilla. 

Koska LSJH:n tehtävänä on tuottaa kuntalaisille julkista 

peruspalvelua, se ei tavoittele merkittävää voittoa. Omista-

jille voidaan jakaa kohtuullista osinkoa.

LSJH:n osakkuusyhtiö Ekopartnerit Turku Oy tarjoaa 

palvelua yritystoiminnalle. Osakkuusyhtiön toiminnasta 

saatavilla osinkotuotoilla tuetaan lakisääteistä perustoi-

mintaa.

Vuoden 2017 tilinpäätös laadittiin yhtiön historiassa 

ensimmäistä kertaa konsernitilinpäätöksenä. Konserniti-

linpäätökseen on yhdistetty lokakuussa 2016 perustettu 

tytäryritys Kiertomaa Oy sekä joulukuussa 2017 perustettu 

yhteisyritys Lounavoima Oy. Lisäksi konsernitilinpäätök-

seen on yhdistelty osakkuusyritys Ekopartnerit Turku Oy.

LSJH:n liikevaihdoksi muodostui 26 167 661 euroa. 

Liiketoiminnan muiden tuottojen kanssa yhteen laskettuna 

tuotot olivat yhteensä 27 708 155 euroa. Liiketoiminnan 

kulut olivat 26 649 587 euroa. Tilikauden tulos on 1 058 

568 euroa.

Taloudellinen vastuu

Vastuu
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INVESTOINNIT
Yhtiö ei ottanut tilikauden aikana ulkopuolista rahoi-

tusta. Toimintakauden nettoinvestoinnit olivat yhteensä 

1 787 827 euroa, joista valtaosa oli tilinpäätöksessä vielä 

keskeneräisiä. Keskeneräisten käyttöomaisuushankintojen 

määrä tilinpäätöshetkellä oli 1 441 585 euroa.

Merkittävimpiä rakennushankkeita päättyneellä tili-

kaudella olivat muun muassa Topinojan jätekeskukseen 

rakennettavan polttokelpoisen jätteen kalliovaraston 

louhintatyöt sekä Topinojan tavanomaisen jätteen kaato-

Vastuu

paikan pintarakenneurakkavaiheen loppuunsaattaminen. 

Samassa yhteydessä otettiin käyttöön kuusi uutta kaasun-

keräyskaivoa.

MARKKINAEHTOISEN TOIMINNAN OSUUS
Yhtiö on velvollinen erittelemään kirjanpidossaan laki-

sääteisen ja markkinaehtoisen toiminnan taloudellisen 

jakaantumisen. Vuonna 2017 markkinaehtoisten palvelu-

jen tuloja oli 2 065 385 euroa eli 7 % yhtiön tuloista. 
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PERUSMAKSU JA SEN KÄYTTÖ
Jätehuollon perusmaksu laskutettiin ensi kertaa koko LS-

JH:n toimialueella. Aikaisemmin tätä vuosittain asukkailta 

laskutettavaa maksua laskutettiin vain Salossa, Paimiossa, 

Kemiönsaaressa ja Sauvossa. Perusmaksutuloa kertyi vuo-

den 2017 ajalta yhteensä 3 820 798 euroa.

Perusmaksutulolla katetaan jäteneuvonnasta, kierrä-

tyspisteiden ylläpitämisestä, vaarallisten jätteiden keräyk-

sestä ja kuljetuksesta sekä jätekeskusten, lajitteluasemien 

ja jäterekisterin ylläpitämisestä aiheutuneita kustannuk-

sia. Maksulla katetaan myös kuntien yhteisen jätehuolto-

lautakunnan toiminta.

Alla olevassa kuviossa esitetään perusmaksutulon käyttö 

LSJH:n toimialueella vuoden 2017 aikana. �

Tilinpäätöstiedot

Tuloslaskelma ja tase PDF-tiedostona

Vastuu

https://lsjh.e-julkaisu.fi/vuosikatsaus2017/sites/lsjh.e-julkaisu.fi.vuosikatsaus2017/files/2018-06/Tuloslaskelma%20ja%20tase.pdf


Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 
aktiivisesti mukana erilaisissa alueellisissa sekä 
valtakunnallisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. 
Hankkeiden tavoitteena on kehittää 
yhdyskuntajätehuoltoa laadukkaammaksi sekä 
tukea kiertotalouden kehittymistä lounaisessa 
Suomessa.

Kehitys-
hankkeet
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Kehitys-
hankkeet

Topinpuistoa kehitetään 
kuutoskaupunkien kanssa

TOPINPUISTO ON kiertotalouden arvoketjuja rakentava yh-

teistyöverkosto ja kiertotalouskeskus lounaisessa Suomes-

sa. Vuonna 2017 Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) kehitti 

Topinpuistoa tiiviissä yhteistyössä Turun ammattikorkea-

koulun kanssa EAKR-rahoitteisen ”6Aika: Tulevaisuuden 

kiertotalouskeskukset” -hankkeen tuella. Valtakunnallista 

hanketta vetää Business Tampere. Valtakunnallisen hank-

keen tavoitteena on löytää kierto- ja jakamistalouden uusia 

liiketoimintamalleja ja tuottaa tietoa materiaalivirtojen 

määristä, laadusta ja sijainneista sekä seudullisesta mate-

riaalitehokkuudesta. Hankkeessa rakennetaan valtakun-

nallista Circhubs-kiertotalouskeskusverkostoa.

Topinpuiston näyteikkunana toimii Vierailukeskus Kah-

mari, jonka avajaisia vietettiin lokakuussa 2017. Kahma-

rissa toteutettiin tulevaisuuden vierailukeskuksen ensim-

mäinen pilotti, jossa verkoston yritykset ja organisaatiot 

tuovat kiertotalousratkaisujaan esille. Pilotin suunnittelun 

pohjaksi toteutimme yrityksissä tarvekartoituksen. Sen 

jälkeen keräsimme palautetta useilta eri vierailijaryhmiltä 

ja asiantuntijoilta vierailukeskuksen seuraavia vaiheita 

varten. Vierailukeskuksen ohella vetovastuullamme on 

6Aika: Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset -hankkeessa 

rakentaa uusiokäytön ja kierrätyksen palvelukonsepteja.

Topinpuiston viestintää tehostettiin lanseeraamalla 

ajankohtaista tietoa jakava uutiskirje ja avaamalla Topin-

puistolle oma Twitter-tili. Selvitysten ja kokeilujen rinnalla 

viestintä yhteistyöverkoston tiivistämiseksi ja kasvatta-

miseksi vie kohti seudun uusia kiertotalousratkaisuja ja 

liiketoimintamahdollisuuksia.�
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Telaketju
LOUNAIS-SUOMEN JÄTEHUOLLON (LSJH) työ kohti pois-

totekstiilien kierrätysratkaisuja otti suuria harppauksia 

vuonna 2017. Yhteistyönä Turun AMK:n kanssa aiempina 

vuosina toteuttamamme Tekstiili 2.0 -poistotekstiilipilotti 

kehittyi valtakunnalliseksi yhteistyöksi. Jatkoimme keräys-, 

lajittelu- ja jalostusketjun rakentamista Telaketju-hankkei-

den tuella. Koordinoimamme kokeiluhankeosuus käynnis-

tyi helmikuussa. Huhtikuussa puolestaan käynnistyi VTT:n 

vetämä, Tekes-rahoitteinen ja yritysten omia hankkeita 

sisältävä kokonaisuus. Koordinoimassamme hankkeessa 

päärahoittajana toimii Ympäristöministeriö.

Vuonna 2017 jätekeskuksissa, lajitteluasemilla, kier-

tävissä keräyksissä ja erilaisissa tapahtumissa keräsimme 

lähes 120 000 kiloa kotien poistotekstiiliä. Tästä määrästä 

uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen eri hyödyntäjien kautta 

saimme noin kolmanneksen. Lähes sama määrä oli vuo-

denvaihteessa vielä varastossa odottamassa sopivaa käyt-

tökohdetta. Väärin lajitellut jätteet sekä pilalle menneet ja 

käyttökohteettomat tekstiilit toimitettiin lajittelun jälkeen 

energiahyötykäyttöön.

Osana hanketta käynnistimme alueellisen kokeilun, 

jossa vertaillaan erilaisia keräysvälineitä ja -tapoja pois-

totekstiilin tehokkaaseen keräykseen. Lisäksi tutkimme 

neuvonnan vaikuttavuutta asukkaiden lajittelun sujumi-

seen. Tekstiilin lajittelukeskuksissa testataan erilaisia 

työtapoja ja -laitteita, ja kehitetään lajittelua yhteistyössä 

hyödyntäjien kanssa. Tavoitteena on saada poistotekstiilit 

jalostettua Suomessa ja kierrätystekstiilille toimivat koti-

maanmarkkinat. �

Kehitys-
hankkeet
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Kehitys-
hankkeet

Muut hankkeet
Kiertomaa Oy ja CIRCWASTE-hanke
Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ja Turun kaupungin 

hanke maa-ainesyhtiön perustamisesta sai tavoitteiden 

mukaisen päätöksensä, kun Kiertomaa Oy:n operatiivinen 

toiminta alkoi keväällä 2017 Turun Saramäessä. Maa-ai-

nesyhtiö keskittyy maa-ainesten uudelleenkäyttöön ja 

kierrätykseen. Yhtiön palvelut tukevat laadukasta rakenta-

mista ja vähentävät luvatonta maanläjitystä sekä nostavat 

maa-ainesten käsittelyn ympäristönsuojelun tasoa. Kierto-

maa Oy on alueellisena osatoteuttajana mukana kehittä-

mässä kiertotaloutta Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) 

koordinoimassa ja Euroopan komission rahoittamassa 

CIRCWASTE-hankkeessa.

Multaa ja mukuloita
Ruoan elinkaarta ja ravinteiden kiertoa tehdään tutuksi 

päiväkotien lapsille ja työntekijöille Multaa ja mukuloita 

-hankkeessa. Pienimuotoisen viljelyn, kompostoinnin, 

ruokien maistelun, leikkien ja teemapäivien avulla lisätään 

ruoan arvostusta, pienennetään ruokahävikkiä ja tuodaan 

jätteiden lajittelu osaksi päiväkodin arkea. Roolinamme 

hankkeessa on tarjota tietotaitoa ja opetusmenetelmät 

biojätteen lajittelun opiskeluun.

Sateenkaari Koto ry:n hankkeessa pääyhteistyökump-

panina ja koordinaattorina toimii Valonia. Lisäksemme 

muita yhteistyökumppaneita ovat Arkea sekä Natur och 

Miljö. Hanketta rahoittaa Opetushallitus, ja se toteutetaan 

pilottina Sateenkaari Koto ry:n seitsemässä päiväkodissa. 

Tiivis yhteistyö varhaiskasvatuksen ja kestävän kehityksen 

asiantuntijoiden välillä mahdollistaa konkreettisen toimin-

tamallin, jota voidaan hankkeen jälkeen levittää muihin 

päiväkoteihin. Hanke alkoi syyskuussa 2017 ja päättyy 

kesäkuussa 2019. �
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Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH)
Puh: 0200 47470

asiakaspalvelu@lsjh.fi

www.lsjh.fi

@lounaissuomenjatehuolto      

http://www.lsjh.fi

